
Striden med draken:
Från Tolkiens böcker om Ringarnas
herre till vår tids transhumanism
Inbjudan till
Workshop med Trond Skaftnesmo söndag 12 februari

Plats: Robyggesalen i Kulturcentrum Järna
Tid: Söndag 12 februari klockan 10.30 – 16.30
Kostnad: Hela workshopen 400 kr (250 kr stud). Enstaka föredrag 200 kr.
Anmälan: antroposofi.nu/kalender

Vi lever i en turbulent och dramatisk tid, och många upplever en stor
ångest för framtiden. Det är många ting som man kan bli skrämd av...
från pandemier, till klimatkriser, till terror, krig i Ukraina, och atomkrig.
Eller ett framtida samhälle byggd på biometrisk övervakning inopererad
under huden, ett "socialt kreditsystem" (som i Kina) och en
transhumanistisk ideologi, där den enskilda människan inte har något
värde? Det finns mäktiga globala aktörer som gör sitt bästa för att skapa
en sådan framtid! Dessa symptom utmanar oss till att formulera vår
existentiella räkenskap och svara på djupa frågor som: Vad vill vi absolut
inte mista i vår existens som människa? Är vår frihet värd att kämpa för?
Vad betyder det att vara människa på jorden?

Föredragen hålls på lättförståelig norska och bygger på boken ”Dragestrid – kampen om mennesket”, 
som föredragshållaren gav ut hösten 2022. Trond Skaftnesmo (f- 1959) är en norsk forfattare och 
waldorflärare, med utbildning inom biologi och filosofi. Hans böcker spänner över flera olika 
ämnesområden – från filosofi och vetenskapsteori till biologi och esoterik. Boken Vaksinetvang i 
skyggen av koronakrisen (2020) väckte stor uppmärksamhet i Norge.
Program:
10.30-12.00 Trond Skaftnesmo föredrag: Striden med draken – från Ringarnas herre till vår tids 

transhumanism, del 1.
12-12.30 Samtal 
12.30-13.45 Lunchpaus: lunch kan man äta i Kulturhusets restaurang
13.45-14.30 Samtalsgrupper: Förslag till tema: Var ligger attraktionen i transhumanismen? Hur vinner 

den makt? Och hur kan den behärskas och övervinnas?
14.30-14.45 Presentation och uppsummering från grupperna
14.45 Kaffepaus i Robyggesalen
15-16.30 Trond Skaftnesmo föredrag, del 2 med frågor och svar

Välkommen!

         Antroposofiska Sällskapet antroposofi.nu, kontakt@antroposofi.nu, 08-554 302 20

Boken ”Dragestrid – kampen om 
mennesket” 
av Trond Skaftnesmo, 2022.


